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MYYRMÄEN HUOLTO OY:N TOIMITUSJOHTAJA VAIHTUU
Myyrmäen Huoltoa menestyksekkäästi kahdentoista vuoden ajan johtanut toimitusjohtaja Mika Lehtonen,
63 on jäämässä eläkkeelle heinäkuun alussa 2022. Uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Arto Piispanen, 49.
Piispanen aloittaa tehtävässään 1. kesäkuuta.
Myyrmäen Huolto Oy:n hallitus on nimittänyt yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi Arto Piispasen. Piispanen
on toiminut koko työuransa kiinteistöalalla, reilut 30 vuotta. Myyrmäen Huoltoon hän siirtyy Realia
Managementin aluejohtajan tehtävästä. Piispanen aloittaa tehtävässään 1. kesäkuuta.
Myyrmäen Huoltoa menestyksekkäästi kahdentoista vuoden ajan johtanut toimitusjohtaja Mika Lehtonen
jää eläkkeelle heinäkuun alussa 2022. Lehtosen toimikaudella yhtiön liikevaihto on lähes tuplaantunut.
Myös asiakasmäärä on Lehtosen luotsaamana kasvanut merkittävästi. Nyt yhtiöllä on asiakkaina jo yli 150
taloyhtiötä ja asiakasmäärän oletetaan entisestään kasvavan Myyrmäen kehittymisen myötä.
Lehtonen jättää seuraajalleen vakavaraisen yhtiön, jota on kasvatettu terveesti ja tasaisesti. Kehittyminen
on ollut hallittua – muun muassa digitalisaation ansiosta henkilöstön määrä on noussut kahdentoista
vuoden aikana vain kymmenellä henkilöllä. Tämä on osoitus siitä, että yhtiön tekniseen kehittymiseen sekä
henkilöstön ammattitaidon kasvattamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota pitkäjänteisesti yhtiön kaikilla
osa-alueilla niin isännöinnin, huollon kuin taloushallinnonkin puolella. Samanaikaisesti yhtiön
asiakastyytyväisyys on pysynyt vuosi toisensa jälkeen huipputasolla. Pisimmät asiakassuhteet ulottuvat
yhtiön alkuvuosiin saakka. Myyrmäen Huolto perustettiin vuonna 1966.
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arto.piispanen@myyrmaenhuolto.fi

Vantaalla sijaitseva Myyrmäen Huolto Oy on myynniltään länsivantaan suurin huolto- ja isännöintiyhtiö.
Yrityksen asiakasmäärä on alueellisesti merkittävä. Tällä hetkellä Myyrmäen Huollolla on asiakkaina yli 150
taloyhtiötä ja asiakasmäärän oletetaan entisestään kasvavan. Myyrmäen Huolto toimii Vantaalla
Myyrmäen, ja Helsingissä Pihlajiston alueilla. Viimeisimmän vahvistetun tilikauden mukaan Myyrmäen
Huollon liikevaihto on 4,8 miljoonaa euroa. Työntekijöitä vuonna 1966 perustetussa yrityksessä on 57
henkilöä.
Myyrmäen Huolto on asiakkaidensa omistama yhtiö. Sen visiona on olla läheinen ja pitkäaikainen
luottotoimija asumisen arjessa. Yhtiön toiminta-ajatuksena on mahdollistaa huoleton ja kohtuuhintainen
asuminen asiakkailleen.

